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Bevezetés 

Egy görög filozófus, Hérakleitosz körülbelül 2500 évvel ezelőtt az emberi élet változásával 

kapcsolatosan azt mondta, hogy „Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba”. Az ökológusok számára 

ez a kifejezés szó szerint igaz, hiszen a folyton változó biotikus és abiotikus környezet az, mely a lotikus 

rendszerek térbeli és időbeli változását biztosítják. Ennek a variabilitásnak egyértelmű forrásai a 

természetes zavarások, melyet az áramló víz mennyiségének a megnövekedése okoz és a megnövekedett 

áramlással járó aljzat mozgása kísér. Azonban az elhúzódó ideig tartó kis áramlási sebesség (pl. aszályok 

esetén) és az antropogén tényezők szintén zavarást idézhetnek elő (Resh et al., 1988). Az emberek által 

előidézett zavarások, melyek legtöbbször a tájhasználatban történt változásokban nyilvánulnak meg, az 

egész világon veszélyeztetik a folyók ökológiai integritását (Vörösmarty et al., 2010). Zavarásnak 

nevezünk minden olyan eseményt, mely megváltoztatja a populáció, közösség, vagy az ökoszisztéma 

struktúráját, általában az erőforrások mennyiségének, vagy a fizikai és kémiai környezet 

megváltoztatásának hatására (Resh et al., 1988). Azonban a kapcsolatot a különböző zavarások és az 

áramló vizek fizikai jellemzőinek megváltozása között sok tényező befolyásolja és igen összetett 

folyamat. A zavarások megváltoztatják a vizek hidrológiáját, növelik a tápanyagtartalmát, 

szedimentációját és a különböző szennyezőanyagok mennyiségét, ezáltal hatással lehetnek a vízi 

élőhelyekre, a geomorfológiára, a víz mennyiségére és minőségére. A vizek élőhelyminőségében, az 

áramlási viszonyaiban történt változások és a különböző stresszorok negatívan befolyásolhatják a vízi 

közösségek szerkezetét és működését, a mikrobiális folyamatoktól, az algákon és makrogerincteleneken 

át, egészen a halakig (Meyer et al., 2005; Walsh et al., 2005; Smucker & Detenbeck, 2014).  A vízi 

makroszkopikus szervezetek fontos funkcionális csoportjai a vízi ökoszisztémáknak, melyeknek nagy 

szerepe van az édesvízi közösségek stabilitásának és komplexitásának a fenntartásában (Rosenberg & 

Resh, 1993). Mindemelett gyakran használják őket, mint indikátor szervezetek, mert jól reagálnak a 

különböző antropogén zavarásokra, így a közösség összetételében történő változásokból következtetni 

lehet a víz, illetve az élőhelyek minőségére (Zhang et al., 2013).  

Az antropogén zavarások napjainkban széleskörben elterjedt és egyre növekvő jelenség, mely 

magában foglalja a legelők létrehozását, erdőirtásokat, az őshonos fajok kicserélődését idegenhonos 

fajokkal és az urbanizációt, mely hozzájárul a különböző emberi infrastruktúrák növekvő számához. 

Mindezek valós és átfogó fenyegetés jelentenek a lotikus vízi ökoszisztémák biodiverzitására és 

megőrzésükre (Allan, 2004; Miserendino et al., 2011), ezért fontos a kutatásuk. Ahhoz pedig, hogy 

nyomon tudjuk követni az antropogén hatásokat egy folyószakasz, vagy akár az egész vízgyűjtő 

területén, elengedhetetlen, hogy új módszereket és eszközöket fejlesszünk ki. 



 

 

Célkitűzés 

A doktori disszertáció általános céljai, a különböző antropogén zavarások, az urbanizáció és a 

vonalas létesítmények hatásának vizsgálata a makroszkopikus vízi gerinctelenekre, illetve egy új 

vízminőség értékeléséi index fejlesztése. Az első vizsgálat célja, hogy áttekintést nyújtson az 

urbanizáció makrogerinctelenek diverzitására gyakorolt hatásáról, a másik kettő célja egy- egy konkrét 

ökológiai probléma vizsgálata, még a negyedik vizsgálat célja egy vízminősítési módszer kifejlesztése, 

mely figyelembe veszi az emberi hatásokat is a vízgyűjtő területén. 

1. A meta- elemzés célja, hogy a következő kérdésekre válaszoljunk: (I) Mely taxonómiai csoportokat 

vizsgálták az irodalmakban, mikor az urbanizáció hatását tanulmányozták a makrogerinctelenek 

diverzitására? (II) Melyik diverzitási aspektus (taxonómiai, funkcionális, filogenetikai) és komponens 

(alfa, béta, gamma diverzitás) áll a tanulmányok fókuszában? (III) Milyen habitat típusokat vizsgálnak? 

(IV) Az urbanizáció általánosan befolyásolja e- a makrogerinctelenek diverzitását? Az adathiányok 

feltárával további célunk, hogy ajánlásokat tegyünk jövőbeli kutatások számára. 

2. Megvizsgáltuk az utakkal kapcsolatos átereszek hatását a makrogerinctelenek diverzitására. 

Célunk volt a következő kérdésekre válaszolni: (I) Az átereszek környezetében az abiotikus habitatok 

eltérnek -e a felső, illetve az alsó szakasztól? (II) Az átereszek csökkentik az őshonos fajok diverzitását? 

(III) Az átereszek több idegenhonos fajt vonzanak, mint a természetes patakszakaszok? (IV) Az 

átereszek megváltoztatják a makrogerinctelen közösség kompozícióját?  

3. Célunk volt, hogy felmérjük a díszállatként tartott Decapoda fajok piacát Magyarországon. 

Továbbá, a piacon kapható fajokkal egy éghajlat összeegyeztetési modell elvégzése, melyből 

megállapíthatjuk a potenciális inváziós fajok kolonizációs kockázatát. Mindemellett a terepi mintavétel 

során az újonnan talált egyedek genetikai azonosítása.  

4. Célunk, hogy kifejlesszünk egy indexet, melyet úgy tervezünk, hogy a folyóhálózat minden 

pontjára ki lehessen számolni, figyelembe véve a folyómedret érő különböző környezeti (emberi) 

hatásokat, annak érdekében, hogy meg tudjuk becsülni a vízminőséget. Azért, hogy meggyőződjünk az 

index megbízhatóságáról, tervünk volt több hagyományos biológiai és kémiai vízminőség becslésére 

alkalmas méréssel tesztelni is az indexet, in situ a Duna vízgyűjtőjén. Továbbá célunk, hogy 

kifejlesszünk egy Pyton alapú GIS-eszközt, mely automatizálja az index kiszámítását. 

 

 



 

 

Anyag és módszer 
 

1. Urbanizáció hatásának vizsgálata a makroszkopikus vízi gerinctelenek diverzitásár 

meta- analízises módszer alkalmazása: meta- analízis lehetővé teszi az ugyanazon kérdést vizsgáló 

egymástól független tanulmányok statisztikai elemzését és összefoglalását. Hatalmas adattengerből 

kiszűrt adatokat elemez. A meta-analízis két fő lépésből áll: első lépésként minden egyes 

tanulmányból kiszámítjuk, az un. hatásnagyságot (effect size), amivel egységes skálára helyezzük az 

adatokat. Második lépésként egy statisztikai modellben összegezzük a hatásnagyságokat. 

 

2. Az utakkal kapcsolatos átereszek hatásának vizsgálata a makrogerinctelenek diverzitására 

Terepi mintavétel: Kilenc mintavételi területen kijelöltünk egy közvetlenül áteresz alatti szakaszt és 

két 50 m-es áteresz feletti és áteresz alatti szakaszt. A makroszkopikus vízi gerinctelenek gyűjtésére 

a „kick and sweep” módszert alkalmaztuk, (500 μm lyukbőségű) kéziháló segítségével, minden egyes 

mintavételi szakaszon (felső, áteresz alatti, alsó szakasz), minden egyes mintavételi időpontban 

három replikátumot vettünk 3 perces időintervallumban. A vízkémiai paramétereket Hanna Combo 

pH/EC/TDS/Temp teszter (HI 98129 modell) segítségével határoztuk meg. Továbbá minden egyes 

szakaszt 9 vizuálisan megbecsült környezeti változóval jellemeztük, köztük a vízmélységet, áramlási 

sebességet és a szubsztrát kompozíciót. 

Makroszkopikus vízi gerinctelenek identifikálása: A mintákat külön, 70%-os etanolban tároltuk. A 

lehető legalacsonyabb taxonómiai szintig (általában faj szintig) határoztuk az egyedeket a releváns 

határozókulcsok alapján 

Adatelemzés: A statisztikai elemzéseket az R-programmal (R Core Team, 2016) végeztük és a car, 

multcomp, MuMin  és vegan  programcsomagokat használtuk. 

 

3. Az idegenhonos édesvízi rákfajok kockázatelemzése Magyarországon terepi mintavétellel 

kiegészítve 

Adatgyűjtés: állatkereskedésekben kapható Decapoda fajok elérhetőségét a magyarországi piacokon, 

illetve a származásukkal kapcsolatos információkat 2015. márciusától 2016. októberéig gyűjtöttük. 

Az adatgyűjtésben 6 nagykereskedés, 76 állatkereskedés tulajdonosa, 13 online bolt és 23 helyi 

tenyésztő és 4 akvarisztikai rendezvény vett részt. 

Az éghajlat összeegyeztetése a Magyarországon díszállatként tartott Decapoda fajok tekintetében: 

Az éghajlat összeegyeztetését a forrás és a célterület között a „Climatch tool” (v.1.0; Invasive 

Animals Cooperative Research Centre, Bureau of Rural Sciences, Australia, 

http://data.daff.gov.au:8080/Climatch/climatch.jsp) segítségével végeztük el. 



 

 

Kockázatelemzés: A Decapoda fajok inváziós potenciáljának értékeléséhez a „Freshwater 

Invertebrate Invasiveness Scoring Kit” –et használtuk (UK Centre for Environment, Fisheries & 

Aquaculture Science). 

Terepi mintavétel: A mintavétel azokon a területeken, melyek potenciális forrásai lehetnek a 

megtelepedett díszállatként tartott Decapoda fajoknak (termálvizes területek). Minden kiválasztott 

mintavételi helyen 1 km-es szakaszon történt a mintavétel, öt csalizott csapdával szakaszonként. 

Tavasztól őszig minden második héten történt mintavétel. Ezen felül a termálvizeket, a téli 

időszakban is monitoroztuk. 

Genetikai vizsgálat: Az egyes Cherax- fajok taxonómiai azonosításának a nehézsége miatt DNS 

analízist is alkalmaztunk a tanulmányunkban. A morfológiai azonosítás pontosságát megerősítettük 

polimeráz-láncreakció (PCR) módszerrel, a kiválasztott gén (mitokondriális citokróm oxidáz I- 

alegység-COI) segítségével és két univerzális primer pár alkalmazásával. A minták szekvenálását a 

Macrogen vállalt végezte (www.macrogen.com) Hollandiában. 

 

4. Új index fejlesztése vízminőség értékeléséhez távérzékeléses adatokból lépésről- lépésre 

Felszínborítási adatok: CORINE Land Cover 2012, Version 18.5.1 (elérhető: http://land.coper 

nicus.eu) által meghatározott 44 felszínborítási kategóriát, 4 kategóriába újra csoportosítottuk a 

potenciális antropogén hatásuk alapján, majd meghatároztuk a Remote Water Quality indexet (ezek 

után RWQ index), melyet a kategória érték átlagából számoltuk, súlyozva a raszter cella vízgyűjtő 

területen elfoglalt helyével. 

A koncepcionális modell és megvalósítása: A RIVERenhancer célja, hogy adatokat gyűjtsön a vektor 

és raszter fájlokból, hidrológiai hálózatokba építse be, majd összesítse numerikus mutatószámokká, 

melyekkel tanulmányozható a vízi élőhelyek különböző jellemzői. A RIVERenhancer-nek DEM-ből 

és különböző fájlokból térinformatikai adatokra (pl. felszínborítási adatok: CORINE land cover layer) 

van szüksége. A DEM automatikusan kiszámolja a különböző áramlási értékeket (áramlás irányát, 

áramlási akkumuláció) attól függően a folyóhálózat, vagy a vízgyűjtő terület mit követel. A végleges 

index értéket minden egyes folyóhálózat pixeléhez kiszámoljuk, ezt az érték a vízgyűjtő (amit a 

DEM-ből nyertünk) és a CORINE land cover layer metszéspontjának az értékeiből került 

kiszámításra. A RIVERenhancer-t úgy fejlesztettük ki, hogy Python (https ://www.pytho n.org), 

GDAL (http://www.gdal.org), Numpy (http://www.numpy.org) és ArcPy (http://pro.arcgi 

s.com/en/pro-app/arcpy ) könyvtárakat használ. Az eszköz MIT licenc alatt ingyenesen érhető el a 

https ://github.com/sandricionut/RIVERenhancer oldalon 

 



 

 

In situ vízminőség adatbázis: A területen gyűjtött adatokat a romániai Kárpátok véletlenszerűen 

kiválasztott folyószakaszainak vizsgálataival nyertük. A vizsgálat három éven keresztül zajlott a nyári 

időszakokban, 405 folyón és patakon. Minden egyes vizsgált helyen mintavétel történt fizikai-kémiai 

vizsgálatokhoz és ebből 207 helyen pedig makrogerinctelen mintavételezés is a biológiai 

vízminősítéshez 

Fizikai- kémiai vizsgálatok: Hat fizikai- kémiai paramétert mértünk mindegyik mintavételi helyen: 

pH, oldott- oxigén, oldott szervetlen nitrogén- formák (nitárt, nitrit, ammónia) és oldott reaktív 

foszfor. Ezeket a változókat Hach-Lange multiparaméteres és spektrofotometriás terepi műszerrel 

mértük (Hach- Lange GmbH, Düsseldorf, Németország) standard módszert követve. A Vízkeret 

Irányelv szerinti módszer alapján kategóriákba soroltuk a mintákat, majd megállapítottuk a végső 

vízminőség kémiai indexét (CWQ, Chemical Water Quality). 

Biológiai értékelés: A bentikus makrogerinctelen mintavételhez „sweep” hálós módszert 

alkalmaztunk 5 perces időintervallumban. A taxonokat a Vízkeret Irányelv által előírt követelmény 

szerint határoztuk meg. A biológiai vízminőséget Herbst et al., 2001 munkája alapján határoztuk meg 

(BWQ, Biological Index of Water Quality) 

Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés: A BWQ és RWQ közötti kapcsolat elemzéséhez az R 

program quantreg kiegészítőjét használtuk. CWQ és RWQ közötti kapcsolatot elemzéséhez az R 

program nonbinROC szoftvercsomagját használtuk. 

RWQ érték validálása: A validáláshoz biológiai és kémiai változókat használtunk, melyet  

irodalmakból (Momeu et al., 2009; Cîmpean, 2011; Ivașcu et al., 2013), Román Nemzeti Vízügyi 

Igazgatóság (National Administration of Romanian Waters) és a magyar Országos Vízügyi 

Főigazgatóság által biztosított adatokból nyertünk. Tekintettel arra, hogy mindegyik adat ordinális 

típusú volt, így a RWQ-val való kapcsolatukat a Sperman korrelációs együtthatóval vizsgáltuk, R 

program segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Új tudományos eredmények 

 

1. Jelen tanulmány az első, mely bizonyítékokon alapuló szintézissel mutatja be, hogy az 

urbanizációnak általánosan negatívan hatása van a makroszkopikus vízi gerinctelenek 

diverzitására.   

2. Hiányokat állapítottunk meg a meta- analízis során az esettanulmányok esetén, melyek a tavak, 

kistavak ökoszisztémájára gyakorolt urbanizációs hatást vizsgálják, a tanulmányok terén, melyek 

a diverzitás filogenetikai és funkcionális aspektusát vizsgálják, valamint az olyan tanulmányok 

terén, melyek az urbanizáció béta diverzitásra gyakorolt hatását vizsgálják, s ezen  hiányok 

alapján javaslatokat tettünk a jövőbeli kutatásokhoz. 

3. Megállapítottuk, hogy az átereszeknek negatív hatásuk van az őshonos, valamint a védett 

taxonok gazdagságára és abundanciájára egyaránt.  

4. Megállapítottuk, hogy az idegenhonos taxonok száma magasabb volt az átereszeknél. Ez az 

eredmény alátámasztja azt a felvetést, hogy az utakkal kapcsolatos átereszek hozzájárulhatnak 

az idegenhonos fajok terjedéséhez.  

5. A környezeti változók értékelésénél kimutattuk, hogy az átereszek módosítják a vízi habitatokat. 

6. Megállapítottuk, hogy három édesvízi rákfaj a Cherax destructor, Procambarus clarkii, P. 

virginalis és egy rövidfarkú rák az Eriocheir sinensis magas inváziós kockázatot jelentenek 

Magyarországra nézve. 

7. A legelső bizonyítékot szolgáltattuk a C. quadricarinatus Kárpát- medencei természetes vízi 

jelenlétéről. 

8. Létrehoztunk egy távérzékelésből kinyerhető mérőszámot a potenciális vízszennyezésekre, 

melyet RWQ-nak (Remote Water Quality) neveztünk el. 

9. Kifejlesztettünk a RIVERenhancer-t, egy Python-alapú, ingyenes ArcGIS eszközt, mely 

figyelembe veszi a folyómedret érő különböző környezeti (emberi) hatásokat, annak érdekében, 

hogy automatizáltan meg tudjuk becsülni a vízminőséget. 
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